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Šiandieninis diskusijos planas

PRIVATUMAS IR ATITKITIS

Įvadas
Kodėl privatumas yra vienas iš esminių 

klausimų šiandienos organizacijoje –
priežastys ir analizė

Teisė – BDAR
BDAR yra vienas iš esminių teisinių 
aktų, susijusių su privatumu. 
Pagrindiniai principai ir teiginiai, 
palyginimas



IT & Cloud BDAR‘e
Kaip susijusios technologijos su BDAR ir 

į ką reikia atsižvelgti siekiant užtikrinti 
atitiktį

Planas atitikčiai 
Kaip susitvarkyti BDAR atikties 
klausimumos – žingsniai ir rezultatai

Privacy by design
Esamų ir naujų sistemų privatumo ir 

saugos užtikrinimas 

Kam privaloma jį paskirti, kaip jis turi 
dirbti, atsakomybės ir veiklos sritys

Duomenų apsaugos pareigūnas



Incidentams įvykus
Planai kaip elgtis incidento metu, kam 

pranešti ir ką daryti

Tarptautinis duomenų perdavimas
Duomenys dažnai perduodami už 
Europos Sąjungos ribų – kaip elgtis ir 
užtikrinti apsaugą tokiais atvejais

Trečiosios šalys
Asmens duomenų apsauga su jumis 

dirbančiose organizacijose – į ką 
atkreipti dėmesį

Jūsų organizacijos privatumo ir BDAR atitkties veikloms

STARTAS



Asmens duomenys yra vienintelis būdas identifkuoti Jūsų klientą, partnerį, darbuotoją, interesantą

ĮVADAS

Asmens duomenų praradimas, tapatybės vagystės, manipuliacijos 
pasinaudojant socialine inžinerija liečia visas organizacijas

Situacijos analizė bei būdai kaip šalys ir vyriausybės atsako į šiuos 
iššūkius

http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-biggest-data-breaches-hacks/


(c) Lucas Varela



ASMENS DUOMENŲ VERTĖ IR REIKŠMINGUMAS

Tuo pat metu asmens duomenys turi aiškią ir apibrėžtą kainą „juodoje rinkoje“ (dark 
web). Kartu su anoniminių atsiskaitymų priemonėmis, tai labai supaprastina prekybą 
vogtomis tapatybėmis ar finansiniais duomenimis.

Asmens duomenų vertę ir kainą labai sudėtinga apibrėžti objektyviai. 

Teisėje sudėtinga operuoti kategorijomis su verte “nuo 0 to ∞“

Seniau kurtose sistemose asmens duomenys dažnai saugomi be 

aiškaus asmens sutikimo, tikslų ar teisėto pagrindo nurodymo.

Vartotojai de facto nelabai turi alternatyvų – be autentifikacijos jie negalėtų 

dalyvauti darbinėse, socialinėse ir kitose aplinkose. IT sistemos naudojamos 

be kontrolės kas vyksta su jų asmens duomenimis

Nėra kitų būdų nustatyti asmenį iš kaštų ir patogumo perspektyvos

Didejant technologijų skverbčiai, asmens duomenys renkami bet kur, dažnai vartotojui 
to net neįsasamoninant (mobilios tech., daiktų internetas, web tinklapiai, sekimas)

AUTENTIFIKACIJA

NĖRA ALTERNATYVŲ

SUTIKIMAI

KAINA & VERTĖ

“RINKA“ 

ŠALTINIAI



ASMENS DUOMENYS KAIP NUSIKALSTAMŲ VEIKLŲ OBJEKTAS



GDPR - BDAR

Visuose projektuose užtikriname aukštą 

technologijų, procesų ir teisinės dalies 

atitikties lygį.

Atitiktis pasiekiama tik įvertinus IT, realių  

verslo procesų ir teisinio reguliavimo visumą 

įmonėje bei pasvėrus galimas rizikas.

GDPR nėra vienkartinis procesas o reguliari 

sistemų, procesų ir teisinės dalies priežiūra.

SAUGUMO
ĮVERTINIMAS

PROCESŲ
AUDITAS
(GDPR)

IT & CLOUD
INFRASTRUKTŪROS
INVENTORIZACIJA

JURIDINĖS RIZIKOS

SISTEMA
(dokumentai
& procesai)



KULTŪRA
Organizacijos kultūra 

pagrįsta prrivatumu

Pasitikėjimas grįstas 

privatumu

PARTNERIAI IR 

KLIENTAI

Patikimas, saugus ir brandus

organizacijos veiklos modelis

INOVACIJA

Per privatumą kuriama vertė 
(naujos paslaugos)

VERTĖ

REGULIATORIAI
Atitikimas valstybinių 

institucijų reikalavimams

Privatumas = Organizacijos kultūra



TEISINĖ DALIS
Teisiniai klausimai į kuriuos reikia atsižvelgti valdant 

PRIVATUMĄ



Asmens duomenų apsauga aktuali ne tik ES. Pataruoju metu per dieną pasaulyje 750 

valstybinių institucijų padaro apie 201 pakeitimą įstatymuose, tvarkose, poįstatyminiuose 

aktuose (pagal MS informaciją).

Kai kurie teisinių aktų pavyzdžiai:

• ES: General Data Protection Regulation (GDPR, 2016/679), taip pat ePrivacy regulation 

projektas;

• US: United States Privacy Act, Safe Harbor Act; Health Insurance Portability and 

Accountability Act (HIPAA), Children’s Online Privacy Protection Act of 1998 (COPPA), Fair 

and Accurate Credit Transactions Act of 2003 (FACTA)

• Rusija: Федеральные законы Pоссийской федерации : 149-ФЗ об информации, 

информационных технологиях и о защите информаци ; 152-ФЗ О персональных данных, 

2006 г.

• Baltarusija: Об информации, информатизации и защите информации; поправки к 

административному кодексу (taip pat naujas įstatymo projektas)

• Australija: Privacy Amendment (Notifiable Data Breaches) Bill 2016

• Singapūras: Personal Data Protection act

• Gerosios praktikos: CNIL, Bundesbeauftragter für den Datenschutz, Kanada- Privacy 

Commissioner 

Jei dirbate globaliai – atsižvelkite ne tik į GDPR, o ir į kitų šalių teisinę bazę.

SKIRTINGA TEISINĖ BAZĖ, TAS PATS TIKSLAS



Courtesy of DLA Piper

DUOMENŲ APSAUGOS LYGIAI PASAULYJE



BDAR PRINCIPAI

BDAR 5

straipsnis

Aiškūs tikslai

Suderinami

Archyvų / mokslo tikslai

Adekvatūs

Būtini

Ne ilgiau nei būtina ar 
privaloma

Apsaugota nuo praradimo

Neleistinos prieigos 
užkardymas

Techninės / 
organizacinės priemonės

ATSAKOMYBĖ

Sutikimas

Sutartis 

Teisinis įsipareigojimas

Gyvybiniai interesai

Viešieji interesai

Teisėti interesai

Atnaujinti

Patikslinti 

Ištrinti / sunaikinti

TIKSLŲ 

APRIBOJIMAS

TEISĖTUMAS

SKAIDRUMAS

PAGARBA

TIKSLUMAS

SAUGOJIMO

RIBOJIMAS

VIENTISUMAS IR 

KONFIDENCIALUMAS

DUOMENŲ 

MINIMIZAVIMAS

Gebėjimas įrodyti jog laikomasi išvardintų principų



TEISĖ 
NESUTIKTI

TEISĖ Į DUOMENŲ 
PERKELIAMUMĄ

TEISĖ APRIBOTI 
DUOMENŲ 
TVARKYMĄ

TEISĖ „BŪTI 
PAMIRŠTAM“

TEISĖ REIKALAUTI 
IŠTAISYTI 

DUOMENIS

TEISĖ 
SUSIPAŽINTI

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS (III skyrius)
Visos organizacijos turi įgyvendinti duomenų subjekto teises jų sistemose ir procesuose

15 straipnis

Duomenų subjektas turi 
teisę iš duomenų 

valdytojo gauti 
patvirtinimą, ar su juo 

susiję asmens duomenys 
yra tvarkomi, o jei tokie 
asmens duomenys yra 

tvarkomi, turi teisę 
susipažinti su asmens 

duomenimis

16 straipnis

Duomenų subjektas 
turi teisę reikalauti, 

kad duomenų 
valdytojas nepagrįstai 
nedelsdamas ištaisytų 

netikslius su juo 
susijusius asmens 

duomenis

17 straipsnis
Duomenų subjektas turi 

teisę reikalauti, kad 
duomenų valdytojas 

nepagrįstai nedelsdamas 
ištrintų su juo susijusius 

asmens duomenis, o 
duomenų valdytojas yra 
įpareigotas nepagrįstai 

nedelsdamas ištrinti 
asmens duomenis

18 straipsnis
Duomenų subjektas 
turi teisę reikalauti, 

kad duomenų 
valdytojas apribotų 
duomenų tvarkymą 

20 straipsnis
Duomenų subjektas turi teisę 

gauti su juo susijusius 
asmens duomenis, kuriuos jis 

pateikė valdytojui 
susistemintu, įprastai 

naudojamu ir kompiuterio 
skaitomu formatu, ir turi 

teisę persiųsti tuos duomenis 
kitam duomenų valdytojui

21 straipsnis

Duomenų subjektas turi 
teisę dėl su jo konkrečiu 

atveju susijusių 
priežasčių bet kuriuo 

metu nesutikti, kad su 
juo susiję asmens 
duomenys būtų 

tvarkomi



VALDYTOJAS vs. TVARKYTOJAS
Duomenų valdytojai ir tvarkytojai (4 BDAR straipsnis)

Valdytojas
Nustato asmens duomenų 

rinkimo ir naudojimo 

tikslus ir priemones

Tvarkytojas

Tvarko asmens duomenis 

valdytojo vardu

Jei tvarkytojas ima naudoti 

asmens duomenis tikslams, 

nesuderintiems su valdytoju, 

jis automatiškai tampa 

asmens duomenų valdytoju

Valdytojas yra atsakingas už 

AD rinkimo tikslus IR už 

tvarktyojų pasirinkimą



KLIENTŲ 

ASMENS 

DUOMENYS

DARBUOTOJŲ 

ASMENS 

DUOMENYS

KITAIS BŪDAIS 

GAUTI ASMENS 

DUOMENYS

VERSLO PARTNERIŲ 

ASMENS 

DUOMENYS

ŽINOMI
KLIENTAI

NAUJI
KLIENTAI

NETIESIOGINIU BŪDU 
RENKAMI DUOMENYS

SĄMONINGAI 
PATEIKTI AD

MONITORINGAS, 
IOT, 

GAUTI IŠ 3-iųjų 
ŠALIŲ

PARTNERIŲ 
DUOMENŲ 
BAZĖS (PRIEIGA)

ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYTOJAI

GARANTINIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI

PARTNERIŲ 
ATSTOVŲ DB

SAUGOMI BET 
NENAUDOJAMI 
PARTNERIŲ DUOMENYS

ASMENS DUOMENYS: VALDOTE AR TIK TVARKOTE ?

Asmens duomenų valdytojas nustato tikslus, kam asmens duomenys renkami. Tvarkytojas pats 
nesprendžia ir nenustato tikslų, o tik vykdo valdytojo numatytas funkcijas



Asmens duomenų kategorijos

VIDINIAI

Įsitikinimai (religija, politika)
Žinios
Autentifikacija (PIN ir kt.)
Pasirinkimai

ISTORINIAI

Gyvenimo faktai
Chronologija

TURTINIAI - FINANSINIAI

Sąskaitos  nr., kreditinės k. nr.
Kriptovaliutos piniginės kodas
Turtas (kilnojamas, nekilnojamas, nam. gyvūnai)
Veiksmai su finansais (tranzakcijos), pirkimai
Kredito istorija

SOCIALINIAI

Profesija, sertifikacijos, pasiekimai
Išsilavinimas
Šeimyninė padėtis, giminystė, vaikai 
Tinklai - ryšiai su draugais
Viešasis gyvenimas (reputacija, 
viešos organizacijos) 
Teisėsaugos info (įvykdyti 
nusikaltimai)

TECHNOLOGIJOS / 
MONITORINGAS

IP adresas
Telefono numeris
Paskyra
GPS 
Cookies
Video

APLINKA

Identifikacija
Rasė, tautybė
Lytis, orientacija
Elgsena (online / realiai)
Demografinės charakter.
Mediciniai duomenys
Biometrija ir genetika
Fiziniai duomenys

Vardas, Pavardė
Mergautinė pavardė
Asmens kodas
Automobilio teisių nr.



IT ir DEBESŲ KOMPIUTERIJA
BDAR atitikties

TECHNOLOGINIAI ASPEKTAI



ASMENS DUOMENYS DEBESYJE IR IT

Sutartys, sutikimai, 

3-ios šalys, kt.
IT saugumo 

politikos
Asm. Duom. 

tvarkos

Teisė „būti 

užmirštam“

Ir kt. teisės

Sutikimai AD 

naudojimui

AD naudojimo 

auditas

Privacy „by 

design & by 

default”

Autentifikacija

Šifravimas

Prieigos kontrolė

Operacijų sąrašas

Neleistinos prieigos 

prie sistemų 

užkardymas

Ugniasienės

Rezervinės 

kopijos

Debesų 

paslaugos
Duomenų 

bazės
AD perdavimas 3-

iosioms šalims

Hostingas, 

kolokacija, 

outsourcing‘as
Infrastruktūrinio lygio apsaugos

TEISINĖ DALIS IR PRIEŽIŪRA

KLIENTŲ TEISIŲ 

NUMATYMAS 

SISTEMOS 

ARCHITEKTŪROJE

IT SAUGOS

PRIEMONĖS 

BEI PROCESAI

IŠORINĖS 

SISTEMOS IR 

SUTARTYS

IT
 i

r
 D

E
B

E
S

Y
S

T
E

IS
IN

Ė
 D

A
L

IS

Poveikio duom. 

apsaugai analizė



1. Šifravimas (duomenų);

2. Šifravimas (perduodant) ;

3. Klasifikacija;

4. Duomenų praradimo apsauga (Data loss prevention);

5. Pranešimai apie įsilaužimą (Data breach notification);

6. Slaptažodžių politika;

7. Prieigos kontrolė;

8. Duomenų srautų kontrolė;

9. Rezervinės kopijos;

10. Atnaujinimai, papildymai;

11.Operacijų log‘ai, sekimas, auditas ;

12.Ugniasienės problemos (Firewall / DMZ) ;

13.Antivirusai, apsauga nuo kenkėjiškos PĮ

TECHNOLOGIJOS
( Tipinės IT problemos randamos GDPR atitikties projektuose)



Programos / apps‘ai

Duomenys

Vykdymo moduliai

Tarpinė PĮ (middlw.)

Operacinė sistema

Virtualizacija

Serveriai

Saugykla

Tinklas

Programos / apps‘ai

Duomenys

Vykdymo moduliai

Tarpinė PĮ (middlw.)

Operacinė sistema

Virtualizacija

Serveriai

Saugykla

Tinklas

Programos / apps‘ai

Duomenys

Vykdymo moduliai

Tarpinė PĮ (middlw.)

Operacinė sistema

Virtualizacija

Serveriai

Saugykla

Tinklas

Programos / apps‘ai

Duomenys

Vykdymo moduliai

Tarpinė PĮ (middlw.)

Operacinė sistema

Virtualizacija

Serveriai

Saugykla

Tinklas

IaaS PaaS SaaSPas Jus

Atsakomybės

JŪSŲ KITŲ



DAP (DPO)
Jūsų organizacijos partneris

visuose duomenų apsaugos klausimuose



DAP veikla organizacijoje
Partnerystė ir priežiūra visais asmens duomenų klausimais

01

02

0304

05

Pagrindinis asmuo kontaktams duomenų subjektams

Pagrindinis asmuo kontaktams VDAI

Nešališkas konsultavimas ir geriausių praktikų rekomendavimas

BDAR atitikties kontrolė organizacijos viduje

Aukštos duomenų apsaugos kultūros auginimas ir įtvirtinimas



Darbai pagal poreikį ar gavus prašymą

Darbų planas

Konsultuoja vadovus ir darbuotojus

Atsako į duomenų subjektų užklausas

Atsako į VDAI užklausas

Valdo duomenų saugos pažeidimo incidentus;

Atlieka poveikio duomenų apsaugai vertinimus 

ir, jei rezultatai palankūs, aprobuoja naujus 

projektus ir iniciatyvas.



DAP turėtų chronologiškai imtis šių darbų įgyvendinimo

Darbų planas

1. Susipažinti
Pristatyti PP komandą ir susipažinti su 
organizacijos asmeniu kontaktams, bei gauti kitų 
asmenų kontaktams sąrašą

2. Pristatyti komunikavimo kanalus
Užklausų portalas www.bdar112.lt, Hotline ir el. 
pašto adresą gdpr@privacypartners.lt. 

3. Susitikimai su vadovais

Kartą per mėnesį rengti susitikimus su 
organizacijos vadovais ir atsakingais asmenimis.

4. Darbuotojų instruktavimas
Kartą per ketvirtį instruktuoti organizacijos 
darbuotojus.

5. Susipažinti su duomenų tvarkymo 

procesais ir IT sistemomis

IT sistemų analizė ir auditas/vertinimas

6. Gauti organizacijos vidinių dokumentų, 

reglamentuojančių dokumentų sąrašą ir 

jų kopijas



DAP turėtų chronologiškai imtis šių darbų įgyvendinimo

Darbų planas

7. Susipažinti su duomenų ciklais ir 

peržiūrėti veiklos įrašų registrą.

8. Įsitikinti, ar organizacija yra pasirūpinusi

visais reikalingais duomenų subjektų 

sutikimais

9. Įvertinti organizacijos pasirengimą valdyti 

duomenų subjektų užklausas (ar yra visos 

reikalingos atsakymų formos ir registrai).

10. Įvertinti organizacijos pasirengimą valdyti 

duomenų saugos pažeidimų incidentus.

11. Įvertinti organizacijos tinklapių BDAR atitiktį 

– privatumo politikos, pranešimai apie slapukus

12. Organizuoti “Privacy by design” principo 

įgyvendinimą 



BDAR SITUACIJOS 
ĮVERTINIMAS

DPO PASLAUGOS: PROCESŲ, DOKUMENTACIJOS, SISTEMŲ 
BEI BENDROJI ĮMONĖS PRIEŽIŪRA

NAUJOS SISTEMOS – POVEIKIO DA ĮVERTINIMAS

DARBUOTOJŲ MOKYMAS

IT SAUGOS PRIEŽIŪRA

AUTOMATIZUOTOS BDAR PRIEMONĖS

DOKUMENTACIJOS PRIEŽIŪRA

VARTOTOJŲ SKUNDŲ APDOROJIMAS

KOMUNIKACIJA SU VDAĮ

TEISINĖS BAZĖS 
PARUOŠIMAS

IT SAUGOS
AUDITAS

TEISINĖS BAZĖS 
PATIKSLINIMAI

I KETVIRTIS II KETVIRTIS III KETVIRTIS IV KETVIRTIS

GDPR PASIRUOŠIMAS IR ATITIKTIES LYGIS : PRADINIS / REAGAVIMAS                            GERAS / PREVENCIJA

GDPR (BDAR) ROADMAP JŪSŲ ORGANIZACIJOJE



UAB “Privacy Partners”, registruota Lietuvoje, Vilniuje J. Basanavičiaus g. 26 pateikdama 2018 m. spalio 16 d. įvykusio renginio medžiagą dalinasi 

savo nuomone ir praktika dėl 2016 m. balandžio 27 d. Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas - BDAR) taikymo ir 
veiksmų, kurių reikalinga imtis, užtikrinant saugų asmens duomenų tvarkymą pagal šį teisės aktą.
Informuojame, jog:
• UAB „Privacy Partners” bei įmonės įgalioti asmenys neprisiima jokios atsakomybės už tai, kaip bus naudojami jų teikiami patarimai ar 

informacija, už savo išreikštas nuomones, teikiamą medžiagą ir dokumentus. Klientas prisiima visišką atsakomybę už šioje ataskaitoje 
pateiktos informacijos ar rekomendacijų naudojimą. Pateikta nuomonė negali būti vertinama kaip pilnavertė teisinė ar IT klausimų 
konsultacija.

• Taip pat neprisiimame atsakomybės už bet kokius specialius, tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius nuostolius ar žalą dėl Jūsų padarytų 
išvadų remiantis pateikta medžiaga taip pat UAB “Privacy Partners” negali būti laikoma atsakinga už Jūsų verslo nuostolius ir/ arba pelną, nes 
visa Jums prieinama medžiaga turi būti pritaikoma būtent Jūsų verslui ir problemoms bei/ arba rizikoms, su kuriomis Jūs susiduriate 
tvarkydami asmens duomenis.

• UAB “Privacy Partners” yra kvalifikuota įmonė, pasiruošusi pagal savo galimybes padėti Jums užtikrinti BDAR atitiktį. Siekdami gauti 
profesionalų ir labiausiai Jūsų verslo poreikius atitinkantį pasiūlymą BDAR atitkties, Jūs turėtumėte kreiptis išsamesnės konsultacijos 
Duomenų Apsaugos pareigūno, BDAR audito ar susijusiais klausimais

Visos teisės į pateikiamą turinį priklauso UAB Privacy Partners, medžiaga gali būti platinama, kopijuojama ar modifikuojama tik su UAB Privacy 
Partners raštišku sutikimu. Šioje medžiagoje naudojama informacija iš IAPP (International Association of Privacy Professionals), DLA Piper 
(www.dlapiperintelligence.com), OWASP Foundation (www.owasp.org) , ENISA (European Union Agency for Network and Information Security)  
yra viešai prieinama medžiaga priklausanti šioms organizacijoms.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS IR AUTORINĖS TEISĖS



AČIŪ UŽ DĖMESĮ

Klausimai, atsakykmai, pastebėjimai


